
	  

	  

Pressemelding    22-10-2013 
 
 
Unge strømmer til Økologi-Kongres 
 
Som noget nyt er der på årets Økologi-Kongres et særligt spor for unge, og det har det vist sig at 
være en rigtig god idé. 
 
Omkring 150 landbrugselever har allerede nu meldt deres ankomst på kongressens sidste dag. Årsagen til 
den store tilstrømning er, at Økologi-Kongres 2013 som noget helt nyt tilbyder et særligt ungdomsspor i 
samarbejde med LandboUngdom. Og netop det tilbud har flere landbrugsskoler været så positive over for, at 
de har valgt at sende eleverne på kongres.  
 
- Vi er rigtigt glade for, at flere landbrugsskoler har fattet interesse for vores ungdomsspor og valgt at tage 
deres elever med på kongressen, siger projektleder Tomas Fibiger Nørfelt, kongresarrangørgruppen. 
 
På kongressen skal landbrugseleverne bl.a. høre fem unge landmænd fortælle, hvorfor økologisk 
landbrugsproduktion endte med at blive deres levevej. Eleverne har således en unik mulighed for at høre om 
de forskellige produktionsgrenes udfordringer og muligheder direkte fra økologiske landmænd, som er i 
erhvervet.  
 
I løbet af dagen vil de unge både kunne høre om afsætningsmulighederne for de økologiske produkter eller 
tage de globale briller på og få input fra både Sverige og Schweiz, og eftermiddagen byder på 10 forskellige 
valgmuligheder, hvor de unge sammen med de øvrige kongresdeltagere kan blive klogere på alternative 
ejerformer, kompost og jordbundsfrugtbarhed, ny teknologi i mælkeproduktion, biodynamik og meget andet. 
 
Flere økologiske landmænd 
Formålet med at oprette det særlige tilbud for unge er at præsentere dem for et alternativ til det 
konventionelle landbrug og inspirere dem til at tænke over, om økologien kunne være en vej for dem. 
Hensigten er, at det på lang sigt gerne skulle føre til flere økologiske landmænd. 
 
- Oplæggene giver de unge et mere oplyst grundlag for at overveje, om det vil blive økologer, slutter Tomas 
Fibiger Nørfelt. 
 
Fakta om Økologi-Kongres 2013 

• Økologi-Kongres 2013 finder sted den 27.-28. november på Vingsted hotel og konferencecenter nær 
Vejle 

• Det er 8. gang, at kongressen afholdes, og det har aldrig været billigere at deltage 
• Se hele programmet og tilmeld dig på www.okologi-kongres.dk 
• Tilmeldingsfristen er den 17. november.   

 

Yderligere oplysninger 
Se hjemmesiden www.okologi-kongres.dk, eller kontakt Tomas Fibiger Nørfelt, Videncentret for Landbrug, 
Økologi, tlf. 87 40 54 94, mobil 40 46 92 46, e-mail tfn@vfl.dk 
 
Kongressen organiseres af Videncentret for Landbrug, Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening. 
Endvidere deltager Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) 
samt Foreningen for Biodynamisk Jordbrug i tilrettelæggelsen. Den Europæiske Union ved Den Europæiske 
Fond for Udvikling af Landdistrikter, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Fonden for 
økologisk jordbrug har deltaget i finansiering af projektet. 

	  
	  


